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Kính gửi:    Công ty cổ phần Nam Châu Sơn Ninh Thuận 

  

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 09/NCS.NT ngày 25/5/2020 của 
Công ty cổ phần Nam Châu Sơn Ninh Thuận về việc hướng dẫn xuất khẩu các 
loại đá làm vật liệu xây dựng thông thường. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý 
kiến như sau:  

Mặt hàng đá xây dựng của Quý Công ty, tùy theo nguồn gốc được sử 
dụng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông hoặc các mục đích khác đã 
được nêu tại mục V-a Phụ lục I của Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 
10/10/2019 về sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 
29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị quý Công ty liên hệ với cơ quan hải quan để 
thực hiện việc kiểm tra, áp mã số hàng hóa xuất khẩu theo đúng chủng loại và 
phù hợp với quy định pháp luật về hải quan.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu các loại đá 
làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty cổ phần Nam Châu Sơn Ninh 
Thuận. 
 
 

 
 

N¬i nhËn: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c); 
- Tổng cục Hải quan; 
- Cục Hải quan Ninh Thuận; 
- L−u: VT, VLXD. 

TL. BỘ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LI ỆU XÂY DỰNG 

 
 

(đã ký) 

 
 

Phạm Văn Bắc 
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